
 
Pessoa Colectiva de Utilidade Pública 

Av. Prof. Aníbal de Bettencourt, 9 Piso 2-Sala E3-3.4.01 1600-189 Lisboa 
Telef. +351 21 780 47 38 – Fax +351 21 794 02 74 e-mail: aps@aps.pt – http://www.aps.pt 

 

 

 

 

Assembleia-geral extraordinária 

 

De harmonia com o disposto nos Estatutos e no exercício da competência 

consignada no seu artigo 19º, convoco a Assembleia-geral extraordinária da 

Associação Portuguesa de Sociologia para o dia 18 de outubro de 2018 (quinta-feira), 

na Sala Polivalente do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, sito na 

Av. Prof. Aníbal de Bettencourt, 9 / 1600-189 Lisboa, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos: 

1. Finalização do Processo Eleitoral para as equipas coordenadoras das Secções 

Temáticas e Núcleos Regionais da APS, para o quadriénio 2018-2022, iniciado 

a 10 de setembro de 2018 - abertura da urna e contagem dos votos 

(eletrónicos e depositados em urna). 

A Assembleia-geral extraordinária decorrerá no dia indicado, com início às 14h00. Se 

à hora marcada não estiver presente a maioria dos/as sócios/as, a Assembleia-geral 

terá lugar uma hora depois (15h00 horas) com os/as sócios/as presentes, de acordo 

com o artigo 20º dos Estatutos. Para efeitos do exercício do voto presencial, a urna 

estará aberta entre as 09h00 e as 17h00 no dia 17 e entre as 09h00 e as 14h00 no 

dia 18, em urna disponível no gabinete da APS no edifício do Instituto de Ciências 

Sociais da Universidade de Lisboa, na morada acima referida. O voto eletrónico está 

disponível em www.aps.pt (no separador APS | processo eleitoral) desde as 09h00 

do dia 10 até às 14h00 do dia 18 de outubro de 2018. 

As listas candidatas deverão entregar o respetivo programa e constituição até ao 

final do dia 1 de outubro de 2018 na sede da APS (Av. Prof. Aníbal de Bettencourt, 9 

Piso 2 – Sala 2.16, 1600-189 Lisboa), que ficarão disponíveis para consulta em 

www.aps.pt no espaço dedicado aos Destaques. 

Lisboa, 10 de setembro de 2018 

 

            O Presidente da Mesa da Assembleia-geral 

 
              (João Filipe Marques) 
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